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1. 
Twee meetpunten 

luchtkwaliteit in de IJmond 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de gegeven opdracht aan de GGD Amsterdam tot het 

inrichten van twee meetlocaties in de IJmond door aansluiting te zoeken bij 

uitzonderingsregel 6 onder b, van de provinciale aanbestedingsregels; 

2. gelijktijdig de op 14 november 2005, nr. 2005-52514, aan de GGD Amsterdam 

gegeven opdracht voor een luchtkwaliteitsonderzoek in te trekken. 

  

2. 
Aanwijzen twee 

archeologische terreinen als 

provinciaal monument 

 

 

Het college besluit: 

a. De archeologische terreinen ‘Bleumerweg’ te Bakkum/Castricum en 

‘Uitgeesterbroek’  te Uitgeest in principe aan te wijzen als provinciaal 

monument 

b. Bij Najaarsnota 2006 of zoveel eerder als mogelijk in totaal € 270.000,-- ter 

compensatie van de waardedaling van beide terreinen in de “subsidielijst buiten 

verordening” op de begroting op te nemen ten laste van het budget voor het 

Behoud en beheerprogramma archeologische vindplaatsen (EXINH; product 

832.53).  

c. De Dienst Landelijk Gebied door middel van bijgaande brief met 

aanvraagformulieren te verzoeken € 120.000,-- ter beschikking te stellen voor 

de compensatie van de aanwijzing van twee archeologische terreinen als 

provinciaal monument 

d. Dit besluit ter kennisneming aan PS te zenden door middel van bijgaande brief 

 

  

3. 
Extra Investeringsimpuls, 

Verbetering museumaanbod, 

tweede tranche 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit Tweede tranche project Verbetering van 

museumaanbod, in het kader van de Extra Investeringsimpuls voor Zorg en 

Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal-culturele infrastructuur vast te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen binnen de bestemmingsreserve Extra 

Investeringsimpuls Noord-Holland een bedrag van € 3.300.000,-- te 

bestemmen voor het programma Verbetering van museumaanbod, waarvan: 

a. Voor een totaalbedrag van € 1.913.992,- de volgende bijdragen als 

begrotingsposten vast te stellen: 

1. maximaal € 250.000,- t.b.v. subsidie aan de Stichting 

Museumboerderij Vreeburg in Schagen voor de totstandkoming 

van een Wagenmuseum; 

2. maximaal € 332.450,- t.b.v. subsidie aan de Staat der 

Nederlanden voor  de nieuwe afdeling Schip en Werf van het 

Marinemuseum in Den Helder; 

3. maximaal € 500.000,- t.b.v. subsidie aan de Stichting Zaans 

Museum in Zaandam voor totstandkoming van het 

Verkadepaviljoen; 

4. maximaal € 163.805,- t.b.v. subsidie aan de Stichting Cobra 

Museum voor de Moderne Kunst in Amstelveen voor de 

renovatie van het dak; 

5. maximaal € 132.775,- t.b.v. subsidie aan de Stichting Nederlands 

Vestingmuseum in Naarden voor een versterking van dit 
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museum; 

6. maximaal € 243.000,- t.b.v. subsidie aan de Stichting tot 

instandhouding van de diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 

Genootschap Natura Artis Magistra in Amsterdam voor het 

Planetarium;  

7. maximaal € 291.962,- t.b.v. subsidie aan de Stichting Joods 

Historisch Museum in Amsterdam voor de totstandkoming van 

het Kindermuseum. 

b. € 1.386.008,- te bestemmen voor de resterende uitvoering van het 

programma Verbering Museumaanbod. 

3. Tot voorschotverlening inzake bovengenoemde projecten pas over te gaan 

nadat een project: financieel rond is, gegund is en de vereiste vergunningen 

verleend zijn, waarbij  als uiterste datum 1 april 2007 wordt gehanteerd. 

4. De subsidieverzoeken van de Stichting Amsterdams Historisch Museum in 

Amsterdam en de Stichting De Nollen in Den Helder af te wijzen. 

5. Voordracht en ontwerpbesluit per bijgaande brief te sturen aan Provinciale 

Staten. 

6. In bijzondere gevallen kunnen zijn GS gemachtigd, na overleg met de 

betrokken commissie, af te wijken van de afspraken met de musea.    

  

4. 

Projectnota EXINH Stelling 

van Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de projectnota Extra Investeringsimpuls Noord-Hollnad 

voor de Stelling van Amsterdam. 

2. Deze projectnota aan Provinciale Staten voor te leggen ter goedkeuring. 

  

5. 
Programma UNA-ISV 2006-

2009 

 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit programma UNA-ISV 2006-2009 vast 

te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a) de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op het terrein van stedelijke 

vernieuwing in het bijzonder te richten op de UNA-ISV productiehallen 

Beverwijk, Den Helder, Hilversum, Zaanstad, Hoorn, Velsen, Zandvoort 

en het samenwerkingsverband ICT-Waterland; 

b) binnen de bestemmingsreserve UNA een bedrag van € 34.781.384,-- te 

bestemmen voor de uitvoering van het programma UNA-ISV 2006-2009, 

waarvan: 

o € 29.097.413,- als begrotingspost vast te stellen voor bijdragen 

aan de in de voordracht vermelde projecten stedelijke 

vernieuwing die in 2006 en 2007 in uitvoering worden genomen; 

o € 5.683.971,- te bestemmen voor de uitvoering van projecten in 

de jaren 2008 en 2009 in de UNA-ISV productiehallen;  

c) Gedeputeerde Staten op te dragen subsidie te verlenen op basis van de in 

de voordracht aangegeven criteria; 

3. Voordracht en ontwerpbesluit via bijgaande brief toe te zenden aan Provinciale 

Staten.  

4. De gemeenten die een uitwerking hebben opgesteld te informeren over deze 

voordracht. 

  

6.  
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Gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer – 

Bollenstreek 

 

Het college besluit: 

• De gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek vast te 

stellen met in achtname van de door Provinciale Staten op 24 

april 2006 aangenomen moties en amendement. 

• De brief aan minister Dekker vast te stellen ter versturing. 

• De aanbiedingsbrief van GS aan PS vast te stellen waarin de 

eindrapportage en de brief aan minister Dekker ter 

kennisneming aan PS worden aangeboden. 

• Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen redactionele 

wijzigingen aan te brengen in de Eindrapportage en in de brief 

aan minister Dekker. 
  

7. 

Extra Investeringsimpuls 

Noord-Holland: Zuidelijke 

Randweg  

 

Het college besluit:  

1. Ter uitvoering van het besluit van provinciale staten d.d. 12 december 2005  

nummer 91 en gelet op artikel 4:29 en artikel 4:23, lid 3 van de Algemene wet 

bestuursrecht een projectsubsidie te verlenen in de vorm van een tekortsubsidie 

van maximaal € 15.000.000,- ten behoeve van de Zuidelijke Randweg 

Zaanstad; 

2. Een voorschot te verlenen van € 15.000.000,- na instemming met de 

verplichtingen door de gemeente Zaanstad; 

3. In afwijking op artikel 23 van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 1998 het voorschot in een keer beschikbaar te stellen; 

4. Gemeente Zaanstad met inliggende brief hierover te informeren.   

 

  

8. 
Concept provinciaal 

Meerjarenprogramma (bod 

aan Rijk) 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van:  

a. Rijksmeerjarenprogramma (rMJP2) van 21 februari 2006,  

b. de interpretatie en de beoordeling van het rMJP zoals omschreven in 

hoofdstuk 2 van het concept provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 

c. de opgaven in de ILG-regio’s zoals globaal geschetst in hoofdstuk 3 

van het PMJP 

2. Het Rijksbod te accepteren en eerst alle aandacht te richten op versnelling van 

de uitvoering, alvorens met het Rijk over verhoging van de prestaties en 

Rijksbijdrage voor deze ILG-periode te spreken. Wij verbinden aan acceptatie 

de volgende voorwaarden: 

a. Rijk erkent dat het huidige bod te laag is om doelen EHS en RodS 

tijdig te realiseren; 

b. Provincie en Rijk nemen een garantiebepaling of 

voorfinancieringsregeling op in het uitvoeringsconvenant; 

c. Het uitvoeringsconvenant te beperken tot de bestuurlijke afspraken op 

hoofdlijnen; 

d. Er komt voldoende Rijksgeld voor de uitfinanciering van lopende 

projecten en een duidelijke regeling voor de juridische 

aansprakelijkheid; 

e. Nadere uitwerking van de prestatieafspraken tussen rijk en provincie 

en de daarbij behorende rijksbijdragen zoals aangegeven in het pMJP.  
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3. Het Concept-pMJP vast te stellen als kader voor het gesprek met de andere 

provincies en met LNV over de uitwerking van het uitvoeringsconvenant.  

a. Het concept-pMJP voor 1 juni 2006 aan het Rijk aan te bieden na 

overleg in IPO-verband over de onderhandelingsagenda; 

b. De gedeputeerde Moens te mandateren om de concept-

aanbiedingsbrief aan het Rijk bij te stellen na het bepalen van de 

onderhandelingsagenda in IPO-verband. 

 

      4.   Het stuk opnieuw te agenderen indien het rijk niet erkent dat het bod te laag is.  

 

 

  

9. 

Verantwoording afronding 1
e
 

fase krediet Houtplein / 

nieuwe procedure renovatie 

Houtplein 

 

Het college besluit: 

• In te stemmen met de verantwoording afronding 1e fase HP, zoals 

bijgevoegd; 

• In te stemmen om niet tot uitvoering van de 2
e
 fase HP over te gaan 

conform het PS besluit van maart 2001; 

• In te stemmen met het voorstel om de verdere ontwikkelingen aan het 

gebouw HP te baseren op het concept programma van eisen (PvE) zoals 

bijgevoegd; 

• In te stemmen om aan PS voor te stellen het restant van het krediet van de 

1e fase renovatie HP te besteden aan de voorbereiding van de herinrichting 

van het HP op basis van het concept PvE. Dit betreft een bedrag van € 

1,6M.  De kapitaallasten worden op basis van een nieuwe 

investeringsbegroting opnieuw berekend. Dit zal bij de eerst volgende 

begrotingswijziging verwerkt worden. De voorbereidingen bestaan uit een 

voorstudie, een ontwerpfase en een bouwvoorbereidingsfase; 

• In te stemmen met het voorstel aan PS om het restant ad € 6,3M (14,5 – 

8,2) van het krediet HP in te trekken, waarbij de bijbehorende 

kapitaallasten vervallen en bij de eerstvolgende begrotingswijziging 

terugvloeien naar de algemene middelen; er wordt namelijk gewerkt aan 

een nieuw plan voor het Houtplein, waaraan een nieuw budgetvoorstel 

gekoppeld zal zijn 

• Bovengenoemde besluiten voor te leggen aan de commissie huisvesting en 

nieuwbouw en vervolgens aan PS 

  

10. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- voor het vergroten van de kelder, het maken van een uitbouw aan de achterzijde 

van het gebouw en het maken van een dakterras op het gebouw aan het Oosterpark 

69 te Amsterdam,  

- voor een omleiding Abbekerk/ontsluitingsweg, gemeente Opmeer,  

- voor de bouw woon/bedrijfspand met zes bovenwoningen aan ’t Prooyen 3 te 

Monnickendam, gemeente Waterland,  

- Voor het realiseren van 54 zorgwoningen en een ondergrondse parkeergarage met 

bergingen ter plaatse van en nabij de bestaande laagbouw van het zorgcentrum Het 

Overbos, gemeente Heemstede,  
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Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- bestemmingsplan “ Vondelkwartier, Vogelbuurt en Dietsveld 2005” , gemeente 

Haarlem,  

- bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost, gemeente Amstelveen,  

  

11. 

Info woningbouw en 

bestuursovereenkomst 

Bloemendalerpolder/KNSF 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de woningbouwmogelijkheden in de Bloemendalerpolder en 

op het KNSF-terrein; 

- dat de heren Hooijmaijers en Poelmann overleg zullen hebben naar aanleiding van 

deze notitie en de uitkomst van dat overleg in het college zullen melden. 

  

12. 

Subsidieverlening gemeente 

Andijk 

 

Het college besluit: 

- De gemeente Andijk een incidentele subsidie te verlenen van € 25.000,- 

  

13. 

Tekortsubsidie voor de 

gemeente Texel voor het 

aantrekken van een externe 

projectleider voor de 

Gebiedscommissie Texel 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het verzoek van de gemeente Texel om voor het jaar 2006 een 

provinciale bijdrage van € 31.034,- te verlenen voor het aantrekken van een externe 

projectleider voor de Gebiedscommissie Texel. 

  

14. 
Uitvoering 

Natuurbeschermingswet 

(personeel) 

 

Het college besluit: 

- in verband met de taken die in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 

door het Rijk gedecentraliseerd zijn naar de provincies; 

� de formatie van de directie beleid, sector NRL met ingang van 1 april 2006 

uit te breiden met 1 formatieplaats (schaal 12); 

� de formatie van de directie SHV, met ingang van 1 april 2006 uit te 

breiden met 5 formatieplaatsen (schalen 9, 10 en 11); 

� de werving voor deze functies zo spoedig mogelijk na 29 mei 2006 te laten 

plaatsvinden; 

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 1, 8, 13, 14 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7, 9,  

M.Lansdaal tel. (023) 514 46 41 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,  

  

 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen 

zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas 

beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 

 

Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
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